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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Ketahanan perkerasan beton aspal terhadap beban lalu lintas dan 

temperatur sangat tergantung pada kualitas aspal sebagai bahan pengikat dan 

kualitas agregat pembentuk campuran. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas campuran beton aspal, salah satunya adalah penggunaan 

bahan tambah pada aspal. Aspal ialah bahan hidro karbon yang bersifat melekat 

(adhesive), berwarna kecoklatan, tahan terhadap terhadap air dan viskoelastis. 

Aspal sering juga disebut bitumen, yang merupakan lapis perkerasan lentur. 

 Aspal modifikasi dibuat dengan mencampur aspal keras dengan suatu 

bahan. Aspal modifikasi mulai diperkenalkan di luar negeri lebih dari 15 tahun 

lalu (Caribit, Carphalt, Mexphalt, Superphalt, dsb) dengan maksud mencegah 

retak pada waktu musim dingin, mencegah deformasi plastispada beban berat di 

musim panas, dan diharapkan akan lebih awet terhadap oksidasi matahari. 

 Penggunaan limbah bahan styrofoam cukup banyak dalam kehidupan 

sehari-hari namun sangat sedikit pemanfaatannya. Tingkat penggunaan styrofoam 

pun beragam, hal inilah yang dapat memicu penggunaan styrofoam menjadi 

limbah. Untuk itu pemanfaatan limbah yang tidak bisa hancur hingga 100 tahun 

kedepan, maka perlu pengelolaan limbah styrofoam dengan baik dan benar. 

 Di sisi lain, ada masalah yang timbul terkait dengan menipisnya 

persediaan agregat di bidang konstruksi seperti batu kerikil dan pasir. Agregat 

tersebut adalah salah satu bahan penting untuk pembangunan kostruksi jalan, 

gedung, perumahan dan bendungan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, limbah Styrofoam digunakan sebagai campuran pada 

aspal dengan variasi 0%, 1%, 3%, dan 5% terhadap berat aspal. Dengan penelitian 

yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sifat fisis dari limbah Styrofoam yang terikat dengan sifat 

fisis aspal yang digunakan? 

2. Apakah penggunaan limbah Styrofoam memberi pengaruh terhadap 

karakteristik Marshall pada campuran lapis aspal beton (AC-WC)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui sifat-sifat fisik dari limbah Styrofoam sebagai campuran 

aspal pada perkerasan jalan. 

2. Mengetahui KAO (Kadar Aspal Optimum) yang akan di gunakan pada 

campuran AC-WC terhadap stabilitas dan durabilitas campuran. 

3. Mengevaluasi kinerja campuran Marshall aspal dengan aspal 

modifikasi limbah Styrofoam dan campuran aspal panas (tanpa 

modifikasi aspal). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian mengenai Styrofoam sebagai bahan additive dalam 

campuran aspal adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman dalam perencanaan penggunaan Styrofoam sebagai bahan 

tambahan dalam aspal pada perkerasan jalan. 

2. Optimalisasi pemanfaatan Styrofoam sebagai salah satu usaha untuk 

mengurangi limbah dan pencemaran yang di akibatkan oleh limbah 

Styrofoam. 

3. Sebagai pemicu dan dorongan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

mengenai pemanfaatan Styrofoam. 

 

 


